Sp6ldzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego
w tr-odzi, ul. B. Bartoka 67
oglasza w dniu 01.10.2021 r.
przetarg nieograniczony
(w trybie art. 70, pkt l, 3 KC)
,,BANK WYKONAWCoW 2022"

Opis Przedmio

Zamriwienia zostanie wvslanv n a zwrotnv adres email oo nrzed tawieniu danvch
teleadresorrry ch Oferenta.
Opis Przedmiotu Zam6wienia moZna r6wnie2 pobrad w siedzibie Sp6ldzielni Mieszkaniowej im. Stefana
Batorego w I-odzi, 92-531 l-6d2, ul. Bartoka 67 w pokoju nr 116 (tel. 042 673 86 l5).
Oferty niespelniaj4ce warunk6w podanych w Opisie Przedmiotu Zam6wienia zostan4 odrzucone bez ich
tozpalrzenia.
Ofertg naleiy przeslad na adres e-mail Sp6ldzielni (seketariat@smbatory.pl) lub zloiyd w skrzynce
podawczej Sehetariatu SM im. St. Batorego
92-531 l-6d2, :ul. B. Bartoka 67
parter przy portiemi
podaj4c w tytule / temacie wiadomoSci: "Bank Wykonawclw 2022" w terminie do dnia 15.10.2021 r. do
godz. 15.00
Zamawiajqcy powiadomi do 20.10.2021 r. o wyniku przetargu na tablicy ogloszef w siedzibie Sp6ldzielni
oraz na stronie intemetowej www.smbatory.pl.
Zarnawiaj4cy powiadomi oferent4 kt6rego oferta zostala wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego zistzega sobie prawo uniewa2nienia przetargu w caloSci
lub czg6ci zakresu rob6t be z podaria przyczyny, w tym r6wnie2 na kazdym etapie postqpowania..
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ZAKRESY OBJQTE SPECYFIKACJ,{:
I. Dzial administracyjny

L

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I

l.

Przeprowadzenie w miarg potrzeb dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz usuwanie zztiec4szrzeit po goigbiach ze
stropodach6w i balkon6w,
Wycinka drzew, przycigcie wraz z prze(wietleniem drzew z u2yciem wysiggnika oraz bezjego uz?cia,
Wyn6z odpaddw zielonych (liScie, galEzie i konary drzew),
Spzedaz i dostawa nasadzefi kzew6w i drzew,

Cryszcznnie zsyp6w,
Naprawa ikonserwacjazsyp6welektronicanych,

Usfugikoparko-ladowark4,
Ustugi transportowe, w tym w,,\,v62 i dow6z piasku, ziemi oraz grual
Mycie i naprawa pojemnik6w na odpady w tym z pojemnik6w p6lpodziemnych (w miarg potrzeb wraz z dezynfekcj4
pojemnik6w),
Malowanie i ozrakowanie miejsc parkingowych dla os6b niepelnosprawnych,
W,'v/62 odpaddw zrnieszanych, nie podlegaj4cych segregacji (sprzqtanie pergol na gabaryty),

II. Dzial techniczny
12. Roboty w zakrcsie instalacji kanalizacji sanitamej i deszczowej,
13. Roboty w zakesie instalacji c.o.,2.w., c.w.u. i cy'kulacji

14. Roboty z zakresie modemizacji w9zl6w cieplaych,
15. Roboty w zakesie instalacji przeciwpozarowej (suche piony),
16. Roboty w zakresie instalacji gazowych
17. Roboty w zakr:esie instalacji elektrycznych oraz przegl4d6w instalacji
I

E.

19.

20.
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24.
25.
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27.
2E.

29.

elektrycznych w zasobach Sp6ldzielni
Roboty budowlane (wewngtrzre) na terenie zasob6w Sp6ldzielni,
Roboty budowlane (zewnEtrme) na terenie zsobdw Sp6ldzielni,
Wykonlr/anie przegl4d6w plac6w zabaw i kontrola urz4dzeri plac6w, boisk, silowni.
Wykonywanie w miarQ potrzeb projekt6w, opinii, ekspertyz z zakres6w hydrogeologiczrych, bezpieczetistwa p.poz,
drogowych, budowlanych oraz instalacyjnych (wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycaych),
Od6niezanie dach6w na terenie Sp6ldzielni,
Wykonywanie przegl4d6w oraz w miarg pohzeb prac specjalistycznych instalacji wentylacyjnej
Roboty dekarskie
Wykonyrranie rob6t remonlowych nawierzcbni drogowych (chodniki z ptlt chodnikowych, ci4gi pieszo jez;Jr,e) z

-

kostki brukowej
Wykonyu,anienapraw nawierzchni asfaltowych
Wymiana okien w lokalach mieszkalnych i piwnicach w zasobach Sp6ldzielni
Wymiana drzrvi wejSciowych do klatek schodowych, lokati uzltkowych i w6zkowni w zasobach Sp6ldzielni
Konserwacja drzwi wejsciowych do klatek schodowych, lokali u2ltkowych i w6zkowni w zasobach Sp6ldzielni

l-6d2, dnia 01.10.2021 r.
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'!arck Rybka

